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વડોદરામહાનગરપાલકા 

�ી-કવોલીફ	ક
શન બીડ 

             

કામ� ુનામ : પાક�સ એ�ડ ગાડ�ન શાખા હ�તકના બગીચાઓની 

િનભાવણી વાિષ#ક ઇ%રા પેટ
 કરવા�ુ ંકામ ( વ* ુ/ ઓછા�ુ ંભાવપ-)   

 

 �દા�ત નટે રકમ:- /. ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/- (એક કરોડની મયા�દામા)ં  

બાનાની રકમ :-  ". ૨,૦૦,૦૦૦/-  

  ટ%& ડર ફ( :-       ". ૬૦૦૦/-   

 

    

                   *ી-કવોલીફ(ક%શન દ, તાવેજો-પ.ો    

ભાવ૫. આ૫વાની તાર(ખ:  ૧૪-૧૧-૨૦૧૯  

ભાવ૫. (સો7ટ કોપી) જમા કરવાની તાર(ખ: ૧૪-૧૧-૨૦૧૯ 

 ભાવ૫. (હાડ� કોપી) જમા કરવાની તાર(ખ:  ૧૫-૧૧-૨૦૧૯ 

ભાવપ. મેળવનાર ઇ:રદાર: ----------------------------      

   
         ડાયર%;ટર 

  (પા;સ� એ&ડ ગાડ�ન)                                     
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     વડોદરા મહાનગરપા2લકા  

 ખા3/ુશાખા: ડાયર
5ટર(પા5સ� એ�ડ ગાડ�ન)                                                   
 (૧) ટ%& ડર <માકં:________________ 

 (ર) ટ%& ડર ફ( ર(સી= ટ <માકં:_________________  

 (૩) કામ? ુ નામ: પાક�સ એ�ડ ગાડ�ન શાખા હ�તકના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ#ક 
ઇ%રા પેટ
 કરવા�ુ ંકામ (��� ��� ��� ��� / / / / ���	�
 �������	�
 �������	�
 �������	�
 ����))))         

 

 

 (ખાતાની �ત)                                   

  

                                                                              કલાક�  

                                                   શાખા (પા5સ� એ�ડ ગાડ�ન)                               

_________________________________________________________________ 

વડોદરા મહાનગરપા2લકા  

ખા3/ુશાખા: (પા5સ� એ�ડ ગાડ�ન)                                                                  

(૧) ટ%& ડર <માકં:________________ 

(ર) ટ%& ડર ફ( ર(સી= ટ <માકં:_____________________  

(૩) કામ? ુ નામ: પાક�સ એ�ડ ગાડ�ન શાખા હ�તકના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ#ક 
ઇ%રા પેટ
 કરવા�ુ ંકામ (��� ��� ��� ��� / / / / ���	�
 �������	�
 �������	�
 �������	�
 ����))))         

 

 

 (ઇ%રદાર/અરજદારની �ત)  

�ી-કવોલીફ	ક
શન બીડ સાથે સામેલ રાખી મોકલવી         

                                કલાક�  

શાખા: (પા5સ� એ�ડ ગાડ�ન) 
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MEMORANDUM OF WORK IN BRIEF 

 
1 

 

Name of Work  

 

Annual Rate contract for the Garden Maintainances  work 

of   Parks and Gardens Dept.  (Percentage Basis)  

2 Estimated Cost  
Rs.1,00,00,000/-( મયા�દામા)ં  

3 

 

Earnest Money 
(Tender Guarantee) Rs. 2,00,000/- 

4 
 

Validity Period of 
Tender offered 

120 days from the date of opening of the 
Financial bid. 

5 
 

Security Deposit  
 

3 % of the contract value in the form of  
Only Demand Draft  

6 Mobilization/Material 
Advance  

NA 

7 Time Periods 
12 months. The Date of Start shall be considered from 
the date of work order.  

8 Sale of tender documents 
Starts 04-11-2019 

9 Last day for sale of 
Tender Documents 14-11-2019 

10 Pre- Bid Meeting 
- 

11 Soft copy on n-procure-  
 14-11-2019 

Physical Submission of 
Tender Documents 15-11-2019 

12 Mode of sending the 
tender  

 

PREQUALIFICATION BID should be sealed properly in one 
big Cover and send by RPAD or Speed Post only. 

13 

 

Tender Fee  

 

Tender Downloaded from the Web site must attached 
separate Demand draft of Tender Fee in Favour of Municipal  
Commissioner  “Vadodara Municipal Corporation ” 

14 
 

Description essential to be 
made on the sealed main 
cover 

Annual Rate contract for the Garden Maintainances work of   

Parks and Gardens Dept.  (Percentage Basis)   

15 

 

Address for Sending  

 
PARKS AND GARDENS OFFICE,  SAYAJIBAUG GATE 
NO- 04,NEAR BAL BHAVAN, VADODARA MUNICIPAL 
CORPORATION ,  VADODARA 390016.  
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16 

 

Tender Opening  

 
At the time of opening of tender only “PREQUALIFICATION 
BID" of Tender will be opened which received in time. After 
scrutiny of this volume, “PRICE BID” of ONLY those 
Tenderers qualifying the Eligibility criteria will be opened. 

17 

 

Execution of Work   &   
Co-ordination 

 

Work shall start & progress simultaneously at all 
components as per the priority and or feasible to work as per 
site condition, time to time.  

18 Terms of Payment 
Stage Payments of submission of R.A. Bill to  

VADODARA MUNICIPAL CORPORATION  

19 Insurance 

Third party Insunrcence to be arrange by the Contractor  

20 Power and Water supply 
Provide by  VADODARA MUNICIPAL CORPORATION 

21 Deduction for poor 
workman ship/ defective 
materials / work. 

An equitable deduction to correct  the poor workmanship  
at risk of contractor.  
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DECLARATION FORM 

1)  I / We hereby declare that I / We have visited the site and fully acquainted myself / ourselves 
with site where this project is to be executed, Local situation regarding materials, labor and other 
factors pertaining to successful completion of the project work before submitting this tender. 
2)    I / We hereby declare that I / We have carefully studied the conditions of contract; 
specifications and other documents of this work and agree to execute the same accordingly. 
3)    (a)   I/We certify that  I/WE am /are partner(s) not blacklisted or connected with firm 
blacklisted   in state, semi govt, Municipal Corporation, or any government undertaking institute 
or any autonomous corporate bodies. 
  (b)   We, The partners of this firm hereby give an undertaking that we are jointly and severally     
responsible to meet all liabilities over and above the business of this firm and make good any the 
above losses including financial loss sustained by the vadodara Municipal Corporation , 
Vadodara as a result of our abandoning the work or works, entrusted to us i.e. this firm /We 
herby undertake and submit in the bid along with supporting documents, are true which are 
correct and valid throughout the contract period as well extended period of any. 

4)  I/We hereby agree to abide by and full fill the terms and provisions of conditions of contract 

annexed here to so far as applicable and in default thereof to forfeit the earnest money 

mentioned in the said condition. 

A. Receipt No. _______________ dated ________________from the -

__________________________ 

B. Signature of Contractor (Before Submission of tender) 

_____________________________ 

C. Name of the Tenderer:______________________________________________ 

D. Address______________________________________________________________ 

E. Dated the __________________________________day of ________________2019 

F. (Witness)_____________________________________________________________ 

G. (Address)_____________________________________________________________ 

H. (Occupation)__________________________________________________________ 

 

                 Date :                                                      Signature with seal of the company 

 

           Name of Authorised Person 
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                   વડોદરા મહાનગરપા2લકા  

                 શાખા- પા5સ� એ�ડ ગાડ�ન   

                                 ઓછા/વ* ુ�ુ ંભાવપ-ક           ટ%& ડર <માકં  ---------- 

સામા�ય ;ચુનાઓ 

ભાવપ-ક તથા તેની શરતો 

ઇ%રદારની %ણ માટ
 સામા�ય િનયમો તથા ;ચુનાઓ  

૧. જયાર% કોઇ૫ણ મડંળ તરફથી ભાવપ.ક (ટ%& ડર) ભરવામા ંઆવ ેC યાર% તે મડંળના દર%ક ભાગીદાર% 

તેના ઉ૫ર સહ( કરવી જોઇએ ને આવી ર(તે કોઇ ભાગીદાર ગેરહાજર હોય તો તેના વતી તનેા કાયદ%સર 

EખુC યાર% સહ( કરવી જોઇએ.  

૨. (કં૫ની) મડંળ( તરફથી થનાર કામોના નાણા ંલીધાની પાવતી ઉ૫ર પણ મડંળના દર%ક ભાગીદારની 

સહ( થવી જોઇએ મા. જયાર% કોઇ કામના ભાવ૫.કમા ં(મડંળ() કંપનીના નામથી જ કામ રાખેG ુહોય તેવા 

*સગેં તે મડંળ( વતી કોઇ એકાદ ભાગીદાર અગર તો કાયદ%સર ર(તે પાવતી આ૫વા Iને અધીકાર હોય 

એવો EખુC યાર સહ( કર( શકશે.  

૩. ભાવ૫.ક ભરતી વખતે માગંણી કરનાર ઇ:રદાર% આપેલા નEનુામા ંપોતે ક%ટલા ટકા વધાર% અગર 

ઓછા (*માણLતુ) ભાવ૫.ક અગર �દાજ૫.કના ભાવો ઉ૫ર ભાવથી કામ રાખવા Mશુી છે તે દશા�વN ુ

જોઇએ અને ત ેઓછા અગર વO ુટકાવાર( દશા�વેલા ભાવ �દાજ૫.કની તમામ રકમ માટ% જ હોવા જોઇએ.  

૪. :હ%રનામામા ંજણાવેલી કામની િવગતોમા ંઅગર કામ QRુુ કરવાની Eદુતમા ંઅગર બી� કોઇ૫ણ 

િવગતોનો ફ%રફાર દશા�વનાRુ ભાવ૫.ક , વીકારવામા ંઆવશ ેનહ(.  

૫.    અQણુ� અગર છેકછાકવાS ભાવ૫.ક , વીકારવામા ંઆવશે નહ(. 

૬. એકથી અધીક કામો એકમ કર( તેની ઉ૫ર ભાવ૫.ક માગંવામા ંઆT યા ન હોય તે િસવાય અ& ય 

*સગેં કોઇ૫ણ ભાવ૫.કમા ં એક થી વધાર% કામોનો સમાવેશ થઇ શકશે નહ(.  

૭. માગંણી કરનાર% I કામની માગંણી કર( હોય ત ે કામ? ુનામ તથા પોતા? ુઅગર મડંળ(? ુનામ 

તેમજ બાનાની રકમ ભયા� બદલના શેરો ભાવ૫.કવાળા પાક(ટની બહારની બાVુએ કરવો જોઇએ.  

૮. ભાવ૫.કો લેવા માટ% Eકુરર કર%લ વખત પછ( રVુ થયેલા ભાવ૫.કો િવલબં Vુજ કોઇ િવલબંના 

કારણો સતંોષકારક હોવા િસવાય , વીકારવામા ંઆવશે નહ(. ૫ણ આવી ર(ત ેરVુ થયેલ ભાવ૫.કો કોઇ૫ણ 

ખોલતા અગાઉ આવેલા હોવા જોઇએ.  

૯. સિમિત અગર સભાના અધીકાર(ના ભાવ૫.કો ૯૦ Yદવસની �દર અને બાક(ના વધાર%મા ંવધાર% 

૧૨૦ Yદવસની �દર ભાવ૫.કો મVુંર અથવા નામVુંર કરવામા ં આવશે. સદરZ ુ Eદુત વીC યા બાદ 

ઇ:રદારન ેપોતા?ુ ંભાવ૫.ક ૫રત લવેા અને બાનાની રકમ પાછ( માગંવાની [ટ છે.  
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૧૦. કામોના કરારો ર(તસર \જુરાત સરકારના ઠર%લા ધોરણ અ?સુાર યો^ ય રકમની , ટ%મ૫ ટ(ક(ટોવાળા 

કાગળ ઉ૫ર થવા જોઇએ અન ેતેનો ખચ` ઇ:રદાર% ભોગવવો જોઇએ.  

૧૧. વO ુ Eદુત મVુંર થવા બાબતની માગંણીઓ કામ QRુુ થવાની તાર(ખથી એક માસની �દર 

, વીકારવામા ં આવશે અને એક માસ પછ( અને .ણ માસની �દર સબળ કારણો હશે તે , વીકારવામા ં

આવશ,ે.ણ માસ પછ( માગંણીઓ , વીકારવામા ંઆવશે નહ(.  

૧૨. ઇ:રદાર% Iમના સગા વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ િવભાગમા ંનોકર(મા ં હોય તેઓ 

તેમની નોકર(ની ભૌગોલીક , થળ સીમાની �દર કામો રાખી શકશે નહ(. કારણ સગ૫ણન ે લીધે સગંીન 

દ%ખર%ખ રાખી શકશે નહ(.  

૧૩ ભાવ૫.ક મVુંર કરN ુઅગર નામVુંર કરN ુએ I ત ેઅમલદારની Eનુbફુ( ઉ૫ર રાખવામા ંઆવે છે. 

અને કોઇ૫ણ ભાવ૫.ક ભરનાર નામVુંરના કારણો માગંી શકશે નહ( ક% કોટ�મા પડકાર( શકશે નહ(.   

૧૪. માગંણી કરનાર% કામની િવગતો Iવી ક% નકશા, કામ કરવાની િવગતો  (, પશેીફ(ક%શન) વગેર%ની 

માહ(તી સાર( ર(તે લીધેલી છે એમ માનવામા ંઆવી ત ેતેને બધંનકારક ગણાશે.  

૧૫. ઠરાવેલ વખતે અને , થળે આવેલા ભાવ૫.કો I ઇ:રદારો અગર તમેના *િતનીધી વગેર% સમયે 

હાજર તેમની સમc ખોલવામા ંઆવશ.ે  

૧૬. માગંણીદારોએ ખાતાના નીતીિનયમો વખતો વખતની dુર, તીઓ તથા કામની પe ધતી સબધંી 

લાગતી તમામ બાબતોથી વાક%ફગાર રહ%N ુ જોઇએ અને સદરZ ુ િનયમો તેમને મા& યતા વગર અ૫વાદ% 

બધંનકારક ગણાશે.  

૧૭ ઇ:રદાર% ટ%& ડર ભરતા ં પહ%લા સાઇટ વીઝીટ કર( લેવાની રહ%શે. જRુર જણાયે Lગુભ� પાણીના 

,તરની પણ ,વખચg ચકાસણી કર( લેવાની રહ%શ.ે  

૧૮. ઇ:રદાર% , પેશીફ(ક%શન Eજુબ કામગીર( કરવાની રહ%શે. તેમજ કામગીર(થી સQંણુ� :ણકાર હોવા 

�ગે? ુબાહં%ધર(પ.ક  ઇ:રદાર% રVુ કરવા? ુરહ%શે.  

 ઇ:રદારની સહ(. ---------------------------- 
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 કામ� ુનામ:  પાક�સ એ�ડ ગાડ�ન શાખા હ�તકના બગીચાઓની િનભાવણી 
વાિષ#ક ઇ%રા પેટ
 કરવા�ુ ંકામ ( ��� ��� ��� ��� / / / / ���	�
 �������	�
 �������	�
 �������	�
 ����))))         

વડોદરા મહાનગરપા2લકા 

શાખા: પા5સ� એ�ડ ગાડ�ન 

વ*/ુઓછા �ુ ંભાવ૫-=્ 

ભાવ૫. ભરનાર? ુનામ:  Zુ ં                           /અમે લખેલ કામ hકડામા ં       ટકા શi દોમા ં

�દાજ૫.કમા ંદાખલ કર%લા ભાવ ેભરવા Mશુી [/છ(એ. 

                                                        કામ� ુવણ�ન     

કામનો 

અ�?ુમ નબંર 

 

કામ� ુનામ 

 

@દાજપ-કની રકમ દ
ખર
ખ 

આકાર તથા અણધાયા� 

ખચ�ની રકમ િસવાય 

 

કામ CDુુ 

કરવાની 

Eદુત 

નોટો રોકડ ઇF યાદ	 

રકમ બાનાની ભર
લી 

અનામત તર	ક
 તેની 

ત૫સીલ રકમ  

૧.  પાક�સ એ�ડ ગાડ�ન 

શાખા હ�તકના 

બગીચાઓની 

િનભાવણી વાિષ#ક 

ઇ%રા પેટ
 કરવા�ુ ં

કામ  

/.   ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-  

(એક કરોડની  મયા�દામા)ં  

 

૧૨ માસ /. ૨,૦૦,૦૦૦/- 

 

     જો સદરZુ ભાવપ. , વીકારવામા આવે તો Zુ/ંઅમો ઉપરોકત તથા સામેલ રાખેલી કરારની તમામ શરતો *માj ુ

વત�વા બધંાઉ [ /છ(એ અને તે *માણે વત�વામા ંkકુ(એ તો શીcા તર(ક% કરારમા ંજણાવેલી રકમ અગર દંડ વડોદરા 

મહાનગરપાલીકામા ંભર(lુ ંઆ સાથે અનામત  ".  ૨,૦૦,૦૦૦   /- રકમ મોકલી છે તે રકમ Zુ/ંઅમો �દાજની રકમ 

ઉપર પ ટકા અનામત ન ભર(એ અગર બીલમાથંી ૧૦ ટકા કપાત કરવા ન દઇએ તો માર( માગંણી મVુંર થયે 

સોબતના કરારની કલમ-૧ *માણે મહાનગર પાલકા જ= ત કર( પાક% ખાતે જમા કર% તે મને /અમોને કmલુ મVુંર છે.  

તા.    /     / ૨૦૧૯       ભાવ૫. ભરનારની સહ(.......................................  

સરનાE.ુ............................................................... 

         ................................................................ 

સદરZુ ંભાવપ.ક વડોદરા મહાનગરપાલકા  વતી મVુંર. 

તા.     -   - ૨૦૧૯.                          મVુંર કરનાર અિધકાર(ની સહ( 
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કામ� ુ નામ: પાક�સ એ�ડ ગાડ�ન શાખા હ�તકના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ#ક 
ઇ%રા પેટ
 કરવા�ુ ંકામ  ( ��� ��� ��� ��� / / / / ���	�
 �������	�
 �������	�
 �������	�
 ����))))         

 

વડોદરા મહાનગરપા2લકા 
શાખા: પા5સ� એ�ડ ગાડ�ન 

 વ*/ુઓછા �ુ ં  ભાવપ-=્ 

સામા�ય ;ચુનાઓ 

ભાવપ-ક તથા તેની શરત 

ઇ%રદારની %ણ માટ
 સામા�ય િનયમો તથા ;ચુના 
કરારની શરતો 

૧. I ઇ:રદાર? ુભાવ૫.ક મVુંર કરવામા ંઆT n ુહોય તેણે ભાવ૫. મVુંર કયા�ની ખબર આ=યાની 

તાર(ખથી એક અઠવાડ(યાના Eદુતમા ંજો મહાનગર સેવાસદનને જRુર લાગે તો આ શરો ૫ર યો^ ય 

, ટ%o Q ્ લગાડ( સહ( કર( આ૫વી જોઇએ અને તે કરાર તર(ક% ગણાશે તેમજ તેની કરારની શરતો 

Qરુ%Qરુ( પાળવાની :મીનગીર( તર(ક% રોકડ રકમ કામની �દા�ત Yકqમત અથવા મVુંર 

ભાવ૫.ની રકમ બે માથંી જ વO ુહોય તે રકમના પાચં ટકા bધુીની (બાના તર(ક% આવેલા બે ટકા 

સાથે) અનામત ભર( દ%વી જોઇએ. અગર કામના ચાG ુદ%વાયાદ(ઓ (બીલો) માથંી દસ ટકા રકમ 

કાપી અનામત આ૫વી પડશે. ઉ૫ર દશા�વેલી Eદુતમા ંઆ *માણે કરવામા ંનહ( આવે તો ભાવ૫. 

સાથે રVુ કર%લી બે ટકાની અનામત જ= ત થવાને પા. થશે તેમજ ઇ:રદારો? ુર�, r%શન નામોની 

યાદ(માથંી સદરZ ુઇ:રદાર? ુનામ કમી થવાને પા. થશ.ે  

૨. ભાવ૫.મા ંકામ QRુુ કરવાની દશા�વેલી Eદુતમા ંઇ:રદાર% ચોકકસ૫ણે કામ QRુુ કરN ુજોઇએ અને 

ઠર%લી Eદુતમા ંકામ QRુુ કરવાની ઠર%લી તાર(ખ ૫છ( Iટલો સમય વO ુથાય તેટલા સમયના એક 

અઠવાડ(યા ક% તેના ભાગ દ(ઠ ૧/૨ ટકા ૫રંs ુવOમુા ંવO ુ૧૦ ટકા bધુીનો ભાવ૫.ની રકમના ૧૦ 

ટકા bધુીનો દંડ (લીકવીડ(ટ( ડ%મેજ તર(ક%) ઇ:રદાર% કોપોરtશનને kકુવવાનો રહ%શ.ે I વક�ઓડ�ર 

આ= યા તાર(ખના Yદન-૭ થી ગણવામા ંઆવશે.  

૨-(૧) ભાવ૫.મા ં જણાવેG ુ ં કામ શRુ કયા�? ુI તે તાર(ખથી ઇ:રદાર% Yદન-૪ મા ં લેખીત :હ%ર કરNુ ં

૫ડશ.ે તે *માણે નહ( થયેલા? ુજણાયેથી નીચે Eજુબ દંડ લેવામા ંઆવશે ( તા. ૧-૪-૦૯ થી 

અમલમા)ં મVુંર થયેલ દરો નીચ ે*માણે છે.  
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 ૧ થી ૭ Yદવસ-". ૧૦૦૦/- 

 ૮ થી ૧૫ Yદવસ-".૧૫૦૦/- 

 ૧૬ થી ૩૦ Yદવસ-".૨૦૦૦/- 

 ૩૦ Yદવસ-થી વO ુ".૫૦૦૦/- 

 કરારની શરત ન.ં૩ ની *થમ લીટ(મા ં વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર(ને 

શi દોના બદલે સબધંકતા� બાધંકામ શાખાના અધીકાર(ને Iમન ે હવે ૫છ( બાધંકામ અધીકાર( 

કહ%વાશે  

૩ ચાG ુ કામમા ં જો વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર(ન ેએમ લાગે ક% ઇ:રદાર 

િનર�થક કામ લબંાT યા કર% છે અગર તે ઠર%લી Eદુતમા ંઅથવા I *માણે કામ નહ( કર( શક% એવો 

સભંવ છે, તો ખાતાનો કરાર રદ કરવાનો અગર કરારદારને bચુના આ= યા િસવાય કરારદારને ખચg 

અને જોખમે મહાનગર સેવાસદનના Yહત અને સગવડની uv ટ(એ કામ QRુુ કરાવી લેવાનો અધીકાર 

રહ%શે. અને કરારદારન ેસદરZુ કામ �ગે , થળ ૫ર માલસમાન એક. કયા� હોય અગર બી: કોઇ 

:તની જવાબદાર( માથ ેલીધી હોય તેમાથંી ઉs ્ ૫& ન થતી ખોટ માટ% ?કુશાની માગંવાનો હકક 

રહ%શે નહ( અન ેઆવા *સગં ેએટલે કામ બી� ર(તે QRુુ કરવા? ુહોય C યાર% મહાનગર સેવાસદનને 

કામ QRુુ કરતા I િવશેw્ ખચ� થાય તેમાથંી કાપી લવેાની વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના 

બાધંકામ ને સતા રહ%શે અને દશા�T યા *માણે કરાર રદ કરવામા ંઆવે તે *સગેં વડોદરા મહાનગર 

સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર(થી ક%ટG ુઅન ેક%ટલી  Yકqમત? ુકામ થn ુછે તે સબધંી *માણ૫. 

ન આપે C યા ંbધુી કરારદારને કોઇ રકમ વbલુ કરવાનો હકક રહ%શે નહ(. અગર તે સબધંી નાણા ં

અદા કરવામા ંઆવશે નહ( અને જયાર% કર%લા કામની Yકqમત આ૫◌ામા ંઆવે C યાર%  મહાનગર 

સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર(એ આપેલા *માણ૫.મા ંરકમ ન અદા થવાને પા. થશે.  

૪. ઉ૫ર કોલમમા ં દશા�વલેો અધીકાર આ૫વાના *સગેં વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ 

અધીકાર(ને જRુર લાગે તો કામ કરવાના , થળે અગર તનેી આVુબાVુની જમીન ૫ર ૫ડ%લો 

માલસામાન હથીયાર વગેર% Qરુ%Qરુો અગર �શત: પોતાને કબI લઇ કરારમા ંદશા�વલે ભાવ Eજુબ 

અગર તેના ભાવે ચાG ુબ:ર ભાવ *માણે તેના નાણા ંઅદા કર( શકશે. અગર Yહસાબમા ંમજર% 

આપી શકશ ેતે *માણે જRુર ન લાગે તો ઇ:રદાર% આવો માલસામાન હથીયાર વગેર% , થળ ૫રથી 

ખસડેવા જોઇએ અને તે *માણે ખસેડવામા ં ન આવ ે તો બાધંકામ અધીકાર( ઇ:રદારના ખચg 

ખસડે( શકાશ.ે અગર હરા�થી ત?ેુ ં વેચાj્ કર( ત?ે ુ ઉs ્ ૫& ન ઇ:રદારને મજર% આ૫શે અથવા 

બાધંકામ અધીકાર( આવો માલસામાન નો તેનો કંઇક ભાગનો અગર :મીનગીર(નો અગર 

અનામત રાખેલા પૈસાનો અગર ઇ:રદારને અદા પા. થયલેી અગર થનાર( કોઇ રકમની Qરુ%Qરુો 
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અગર જRુર લાગે તેટલો ઉ૫યોગ ઇ:રદારન ે કર%લા ખરાબ અથવા મન, વી ર(તે કર%લા કામન ે

bધુારવા પોતાને યો^ ય લાગે એવી ર(તે કર( શકશે.  

૫. ઇ:રદારન ે ચાG ુ કામમા ં એવી હરકત નડ% ક% કામ QRુુ કરવામા ં િવશેષ સમય અપેcા રહ% તો 

હરકતની તાર(ખથી  એક માસની Ezુત મા ંતેણે બાધંકામ અિધકાર( તરફ અર� કરવી જોઈએ 

અને જો તેમણે સબબ કારણો લાગે તો યો^ય વO ુEદુત આપી શકશે પરંs ુઆ *માણેની બાધંકામ 

અિધકાર( તરફથી મળેલી લેખીત Zુકમ િસવાય ઇ:રદારના કરારની શરતોનો કલમ-ર Eજુબ જો 

ઠર%લી Eદુતમા ંQRુુ ન થાય તો વO ુEદુત માટ% દંડન ેપા. થતી રકમ ભરવાના જવાબાર(માથંી 

Eકુત થઇ શકશે નહ(.  

૬. જયા ં ઇ:રદાર% પાલખ,વધારાનો કચરો તમેજ છાRુ િવે.dુર કયા� ન હોય તમેજ મકાનન ે dુર, તી 

કરવા? ુ કામ અગર એN ુ બીVુ કામ bુ*્ત કnુ� હોય તમેા લાકડા કામ 

બારણાઓ,બાર(ઓ,Yદવાલ,માલના નળ(યાની ફરસબધંના અગર મકાનના કોઇ૫ણ ભાગ ૫ર 

ડાઘ}ુઘ   સાફ કર% નહ( C યા ંbધુી કોઇ૫ણ કામ QRુુ થn ુછે એN ુમાની શકશે નહ(. જો ઇ:રદારન ે

ખચ� *માણે કામ QRુુ કર( b*ુત કરતા Qવુ� ચો~ M ુકરવામા ંકbરુ કરશે તો બાધંકામ અધીકાર( 

ઇ:રદારન ેખચg આ *માણે કરાવી શકશે. 

૭. ".૫૦૦/- Rુપીયા પાચંસો bધુીના કામના ખચ�ની રકમ કામો Qરુા થઇ ૫સદં થયા િસવાય અદા 

થઇ  શકશે નહ( અન ે".૫૦૦/- Rુપીયા પાચંસોથી અધીક �દાજવાળા કામોમા ંથયેલા કામ Qરુતા 

તેમજ ઇ:રદારને ખાતાને I અમલદારની b*ુતમા ંકામ હશ ેતેવા અમલદાર% આપેલા મા૫ Eજુબ 

માસીક દ%વાયાદ( બનાવી રકમ આ થઇ શકશે ૫રંs ુઆવી ચાG ુકામમા અદા થયેલ રકમો કામ 

ખર%ખર( ર(ત ે QRુુ થn ુ એ Yહસાબે આ૫વામા ં આવી છે તે *માણે ન ગણતા ં મા. છેવટની  

Yહસાબની શરતે આ થઇ છે. (Payment  on Account) એ *માણે ગણવામા આવશે અને છેવટની 

દ%વાયાદ( આકારમા તનેો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે.  

૮. કોઇ૫ણ કામના નાણા ં તે કામ સQંણુ� ર(તે સાRુ અને વણ�ન *માણે હોયા વગર અદા કરવામા ં

આવશ ેનહ(. એ કદાચ શરતkકુથી ખરાબ કામ ૫સદં કરવામા ંઆવી નાણા ંઆ૫વામા આવેલ હોય 

તો તેને ભિવv યમા ં કોઇ૫ણ Yહસાબમાથંી બાતલ કર( તેના આ થયેલા નાણા ં છેવટનો દાખલો 

આ૫તી વખત ે અગર તે ૫હ%લા કોઇ૫j ્ વખતે વbલુ કરવા Zુકમ કરવા બાધંકામ અધીકાર(ન ે

સQંણૂ� અધીકાર છે.  

૯. જયાર% કોઇ૫ણ �દાજ૫.મા ં અગર શરત ૫.કમા ં (, પશેીફ(ક%શનમા)ં વડોદરા મહાનગર 

સેવાસદનની વખારમાથંી અEકુ :તનો માલસામાન આ૫વામા ંઆવશ,ે અગર ઇ:રદાર% વડોદરા 

મહાનગર સેવાસદન તરફથી આ૫વામા ંઆવનાર માલસામાન વા૫રવો જોઇએ એN ુ ઠર%G ુ ં હોય 

C યાર% તે �દાજ૫.ક સાથ ેઆ૫વામા ંઆવનાર માલસમાનના ત૫સીલનો ભાવ તથા આ૫વાનો 
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જગો િવગેર(ની િવગતસહ? ુ૫.ક સામેલ રાખN ુજોઇએ અને ઇ:રદારને વખતોવખત જRુર *માણે 

માલ આ૫વો જોઇએ અને એકંદર% આપેલા માલની Yકqમતના નાણા ંઇ:રદાર% અદા થવાના નાણાનંી 

દ%વાયાદ(માથંી અગર લહ%ણામંાથંી �દાજ૫.મા ં થી દશા�વેલ દરન ે*માણે અગર �દાજ૫.કના 

અભાવે ઇ:રદાર% સહ( કર%લા ૫.કમાનંા દરને ધોરણે વbલુ લેવામા ં આવશે. ઇ:રદારન ે

આ૫વામા ં આવેલ તમામ માલસામાન મહાનગરપાલીકાની મીલકત ગણવામા ં આવશે અને તે 

કોઇ૫ણ કારણે કામ ઉ૫રથી લઇ જઇ શકશે નહ(. તેમજ મહાનગરપાલીકાના બાધંકામ અધીકાર( 

ગમ ેતે વખત ેતપાસી શકશે. આવી ર(તે આપેલ માલસામાન પૈક( કામ QRુુ થયે અગર ઇ:રો રદ 

કરવાના *સગેં I કંઇ માલસામાન વધે તે બાધંકામ અધીકાર( જRુર જણાય વખારમા ં પાછો 

લેવામા ં ઇતર *સગં ેવધેલો સામાન ઇ:રદાર ૫રત કર( શકશે નહ( અગર તેના �ગે કોઇ૫ણ 

:તની ?કુશાની માગંી શકશ ેનહ(.  

૯/૧ મહાનગર પાલકા તરફથી ઇ:રાથી આ૫વામા ં આવતા કામો કરવા જો કોઇ૫ણ *કારનો 

માલસામાન કો& rાકટરને આ૫વામા ંઆવે તે તમામ માલસામાન બદલીની સહ( તેઓ અગર તેઓ 

નીમે તે *િતિનધી એ ર�, ટરમા ંકર( આ૫વાની રહ%શે (, ટ%.ક.ઠ.નબંર ૮૦૭/ તા.૨૯.૧૧.૧૯૭૩) 

૯/૨ સદરZ ુ માલસામાન સાચવવાની તેમજ ગરેઉ૫યોગ ન થાય ત ે બાબતની તમામ *કારની 

જવાબદાર( કો& rાકટરના શીર% રહ%શે. માલમા ંકોઇ૫ણ *કારની ચોર( અગર નીv કાળ�ના ૫ર(ણામે 

ઘટ આવશે અથવા માલ? ુ?કુશાન થશે તેની જવાબદાર( કો& rાકટરની છે. અને રકમ કો& rાકટર% 

પોતાના ૫દરની આ૫વાની રહ%શે તેમજ બીલમાથંી ત ેકપાત કર( લેવામા ંઆવશ ે(, ટ%.ક.ઠ.નબંર 

૮૦૭/ તા.૨૯.૧૧.૧૯૭૩) 

૧૦ ઇ:રદાર% તમામ કામ સગંીન સાર( કામગીર(થી કરN ુજોઇએ અને શરત૫.મા ંજણાવેલ વણ�ન 

*માણે માલસામાન વા૫રવો જોઇએ તેમજ ઇ:રદારને :ણવા માટ% મહાનગર સેવાસદનના 

બાધંકામ અધીકાર(ના સહ(થી રાખેલા કામને લગતા નકશાઓ,bચુનાઓનો k,ુ ત ર(તે અમલ કરવો 

જોઇએ.જયાર% નકશા,�દાજ અને , પેશીફ(ક%શનમા ંમાપો જ� થાની િવસગંિત હોય C યાર% નકશા,�દાજ 

અને , પેશીફ(ક%શનમા ં માપો ��થાની િવસગંિત હોય Cયાર% નકશા , �દાજ અન ે , પેશીફ(ક%શનના 

અ?<ુમ *માણ ેકામ કરવા? ુ છે. ૫રંs ુમાપો અન ેજ� થામા Lલુ થયેલી ના હોય અને વણ�નની 

િવસગંિત હોય તો �દાજ,નકશા  અને , પેશીફ(ક%શનના અ?<ુમ *માણે કામ કરવા? ુ છે. વણ�ન 

ખામીવાS અથવા અ, = v ટ હોય C યાર% બાધંકામ અધીકાર(એ ક%વી ર(તે કામ કરN ુતે બાબતની સૌથી 

ઉતમ *થા � યાનમા ંરાખીને bચુના આપી અને ઇ:રદાર% તે *માણે કામ કરN ુજોઇએ,નકશો અને 

, પશેીફ(ક%શનમા ંદ%ખાતી Lલુો cતીઓ હોય તો કરાર � યેયને લcમા ંરાખી બાધંકામ અધીકાર( આ 

Lલુો અને cતીઓ bઘુાર( શકશે.નકશા,�દાજ અને , પેશીફ(ક%શનમા ંમાપો,જ� થો અન ેવણ�ન ની 

િવસગંિત િસવાયની ખામીવાS વણ�ન અને , = v ટતાઓ માટ% સીટ( એ& �નીયરનો િનણ�ય છેવટનો 

ગણાશ ેઅને ઇ:રદારને તવેા *માણે કરN ુપડશે.  
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૧૧ �દાજ૫.મા ંબતાવેલા માપો ફકત �દાજ હોય તેમા ંકામની જRુર(યાત *માણે વO-્ઘટ થવાને 

પા. છે.  

૧૨ યો^ ય અધીકાર(ના Zકુમથી વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ અધીકાર(ને કામના નકશા,E�ુ ્  

ખત૫. , પેશીફ(ક%શન િવેગેર%મા ં જRુર( ત ે ફ%રફાર તેમજ bધુારો-વધારો કરવાનો ચાG ુ કામમા ં

અધીકાર છે. તેમજ કામની  , થીતીને અુનસર(ન ેbચુના િવગરે% આપી શકશ.ે અને આવી ર(તે લેખીત 

આ૫લી bચુના *માણ ેકામ કરવા ઇ:રદાર બધંાયેલા છે. આવા ફ%રફારથી Eળુ કરાર રદ થયેલ 

ગણવામા ંઆવશે નહ(. આવી ર(તે ભાવ૫.કમા ંદશા�વલેા મા૫ના કરતા ંવO ુકામગીર( અગર નહ( 

દાખલ કર%લ  રકમ? ુ કોઇ૫ણ કામ ( એક, rા આઇટમ) કામના ભાગ તર(ક% ઇ:રદારને b*ુત 

કરવામા ં આવે ત ે કામ તેમણે Eળુ કામ માટ% Eકુરર થયલેી તમામ શરતોને અ?સુર(ને તથા 

ભાવ૫.મા ંનEદુ કર%લા ભાવથી કરવા ૫ડશે અને કામ QRુુ કરવાની Eદુત વO ુઆપેલા કામના 

Eળુ સાથેના *માણો?સુાર વધારવામા ંઆવશે અને આ *માણે માટ% બાધંકામ અધીકાર( જ દાખલો 

આપે તે બધંનકતા� ગણાશે. કરારના બહારની રકમ? ુ વધારા?ુ ં કામ *માણLતુ ભાવ૫.ક ( 

શીડnલુ ર%ટસ) મા ંદાખલ કર%લા ભાવો *માણે કરN ુ૫ડશે અને તેમાથંી કરાર *માણ ેEળુ કામના 

ભાવ માટ% જ ટકા બાદ કરવાના ઠર%લા હોય તેટલા ટકા બાદ કરવામા ં આવશે અને આવા 

*માણLતુ ભાવ૫.કમા ંજ ટકા રકમ (આઇટમ) દાખલ ન થયલેી હોય તનેા ભાવ યો^ ય અધીકાર( 

તરફથી મVુંર થાય તે જો ઇ:રદાર આથી વધારાની રકમ? ુકામ કરવા કmલુ હોય તે ઇ:રદાર% 

, વીકારN ુજોઇએ આવા ભાવ ટકાની કપાતોપા. નહ( એવી ર(તે નીવળ મVુંર કરવામા ંઆવશશે 

અને જો ઇ:રદાર *માણLતુ ભાવ૫.ોમા ંIનો સમાવશે કર%લો ન હોય ત?ેુ ંવધારા?ુ ંકામ કરવા 

Mશુી ન હોય તો વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ અધીકાર( અવા બાધંકામ માટ% િનયમ *માણ ે

યો^ ય તજવીજ કર( શકશે.  

૧૩. શરત૫. *માણે ઠર%લા કામો પૈક( કોઇના મા૫ અગર , થળની , થીતીમા ંફ%રફાર કરવાનો તે પૈક( 

કોઇના કામ અગર તેનો ભાગ કમી કરવાનો અગર કરારદાર પાસેથી બદલામા ં બીVુ આપીન ે

આ= યા વગર કાઢ(ને લેવાનો અથવા કોઇ QRુુ અગર �શત: કર%G ુ કામ કાઢ( નાખવાનો અગર 

તેમા ંફ%રફાર કરવા મહાનગર સેવા સદનના બાધંકામ અધીકાર(ને અધીકાર છે. કામનો કોઇ ભાગ 

કરારદાર પાસેથી કાઢ( લવેામા ંઆવે તે *સગેં તેટG ુકામ ન કરવાના અગર કાઢ( લવેાના સબકથી 

કોઇ૫ણ :તની ?કુશાની માગંી શકશે નહ(.  

૧૪ જો વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ અધીકાર( સાહ%બે અગર તો તેમના નાયબને કામ બદલ 

અORુુ અગર બીન સફાઇવાળ( કામગીર(થી કર%લા? ુ જણાય અગર હલક( :તનો માલસામાન 

વા૫રવા? ુજોવામા ંઅગર તો તમામ કામ અગર તેનો ભાગ ઇ:રદારને કામની જRુર(યાત *માણે 

dુર, ત કરવા,કાઢ( નાખવા અગર ફર(થી કરવા લખેી bચુના આપી તે ઉ૫રથી ઇ:રદાર% ત ે*માણે 

પોતાના ખચg કરNુ ં જોઇએ અને આવી ર(તે બાધંકામ અધીકાર( અગર તેમના નાયબે આ૫◌ેલી 
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Eદુત �દર જો ઇ:રદાર ખચ� કરવા ઇ& કાર કર% અગર કામની , થળ સીમા ૫રથી કોઇ૫ણ :તનો 

માલસામાન તથા જણસો I હલક( ખરાબ (બીન મજmતુ તથા ઇ:રાની શરતો િવRુe ધ ) હોય 

એવી આપેલી Eદુત �દર dુર કરવા બાધંકામ અધીકાર( Qતુ�તા કર( લઇ તેના ખચ�ની રકમ 

ઇ:રદારની કોઇ૫ણ *કારની લેણી રકમો વbલુ કર( શકશે.  

૧૫. જો વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ અધીકાર(ન ે થયેGુ ં કામ એકમ શરત૫. (, પશેીફ(ક%શન) 

*માણે થયેGુ ંનથી ૫રંs ુતે કામ ચાલવા દ%Nુ ંએN ુલાગે ત ેમાટ% તેમને યો^ ય લાગે તે ભાવ કાપી 

નાણા ંઅદા કરવા તમેન ેઅધીકાર છે. ૫ણ આવી ર(ત ેકરNુ ંક% ન કરNુ ંતમેની મર� ઉ૫ર છે. 

૧૬. ઇ:રદારથી આપેલા તમામ ચાલતા કામો વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર( 

તથા તેમના નાયબો દ%ખર%ખ રાખી તપાસી શકશે. ઇ:રદાર હમંેશા જયાર% કામ ૫ર પોતે હાજર રહ( 

શક% તેમ ન હોય C યાર% પોતાના જવાબદાર *િતિનધી ને કામની હમેંશની વખતે અને જયાર% 

બાધંકામ અધીકાર( તરફથી અગર તેમના નાયબ અધીકાર( તરફથી bચુના મળે  તમેની bચુનાઓ 

તથા Zકુમ લેવા દર%ક વખતે હાજર રાખવા જોઇએ અને અવી ર(ત ેરખાયેલા *િતિનધી ને I કાઇં 

Zકુમો આ૫વામા ંઆવે તે Mદુ Eળુ કો& rાકટરને આ= વામા ંઆવેલા Zકુમ *માણે જ બધંનકારક 

ગણવામા ંઆવશે.  

૧૭. વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ અધીકાર( તરફથી જણાવવામા ંઆવ ેતે વખત ેકામની તપાસણી 

�ગે જોઇતા હથીયારો,મVુરો િવગેર% તમામ ઇ:રદાર તરફથી પોતાના ખચg આ૫વામા ંઆવશે અન ે

જો આવી ર(તે ઇ:રદાર આ૫વામા ંkકુ% તો ઇ:રદારના ખચg કર( લેવા અને થયેલો ખચ� તનેા 

અદા થવાની નાણાનંી દ%વાયાદ(માથંી વbલુ થઇ શકશે.  

૧૮ જયાર% કામનો કોઇ૫ણ ભાગ ઢંકાઇ જવાનો હોય અને જો તેના મા૫ લઇ શકાય એવી  , થીતી બહાર 

જતા ંહોય C યાર% કામ ઢંકાઇ જતા ૫હ%લા ંતેના ખરા માપો લઇ શકાય તે અથ� આવા કામો ઢંકાતા 

૫હ%લા ઇ:રદાર% વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ અધીકાર( અગર તેમના નાયબને િનદાન સાત 

Yદવસની લેખીત bચુના આ૫વી જોઇએ અને થયGેુ ંકામ ઢાકં( તેમની લખેીત ૫રવાનગી મેળવવી 

જોઇએ જો ઉ૫ર *માણે વત�ન કરવામા ંkકુ% તો બાધંકામ અધીકાર( ને યો^ ય લાગે તો ઢાકં%લા ભાગ 

ઇ:રદાર ખચ� ઉઘડાવી શકશે અગર તેના ખચg એવા કામ તથા માલસામાન બદલ નાણા ંઅદા 

કરવામા ંઆવશે નહ(.  

૧૯. જો કોઇ ઇ:રદાર અગર તેના કામ ઉ૫રના માણસો I કામ ઉ૫ર તે કામ કરતા હોય તે મકાનના 

કોઇ૫ણ ભાગમા અથવા મકાનન,ેર, તાને બધંન અગર ઘાસ ઉગલેી જમીનને અગર વાવેતર કર%લી 

જમીનને તોડ%,બગાડ% અગર ?કુશાન પહ�ચાડ% અગર કામ ચાG ુહો તે વખતે કોઇ૫ણ કારણથી તે 

કામને કંઇ ?કુશાન ૫હ�ચે અગર તો કામ QRુુ થવાની તાર(ખથી એક વષ�ની �દર ખામી જણાય 

આવે તો તેણે પોતાના ખચg dુર, ત કર( આ૫વી ૫ડશે નહ( તો વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ 



16  
 

અધીકાર( બી: કાર(ગરો પાસેથી dુર, ત કરાવી લેશે અને થયેલો ખચ� ઇ:રદારની � હ%ણી નીકળતી 

હોય અગર મહાનગરપાલીકા C યાર ૫છ(થી થાય તે રકમમાથંી વbલુ કર( શકશે.  

૨૦. ઇ:રદાર% પોતાના ખચg રાખGેુ ં કામ QRુુ કરવા માટ% જોઇતા સવ� હથીયારો,સાધનો નીશાનીઓ 

દોરડ(અ◌ો પાલખ િવગેર% Qરુા પાડવા અને લાવવા લઇ જવા માટ%નો ખચ� ૫ણ પોતે  વેઠવો 

જોઇએ. તેમજ તેણે કામ? ુ મા૫ અગર માલસામાન? ુ મા૫ લેવા વજન કરવા અગર કામના 

આલેખને (લાઇનકટ) કરવામા ંI સાધનની જRુર ૫ડ% તે કંઇ ૫ણ ખચ� લીધા વગર આપવી જોઇએ. 

કોઇના :નમાલને ?કુશાન ન ૫હ�ચે તે સાRુ જોઇતી વાડ અને બતીઆોની ગોઠવણ કરવી ૫ડશે. 

સગવડો નહ( રાખવા બદલ દર%ક ખામી દ(ઠ રોજના "ા.૨/- થી "ા.૫/-bધુીનો દંડ કરવામા ં

આવશ.ે ખામી બદલની bચુના આ= યા િસવાય ૫ણ મહાનગર સેવાસદન તરફથી તે બદલની 

T યવ, થા કર( તેનો ખચ� કો& rાકટરના બીલમાથંી વbલુ કરવામા ંઆવશ,ે (, ટ%.ક.ઠ.નબંર ૮૦૭/ 

તા.૨૯.૧૧.૧૯૬૩ થી મVુંર) તેમજ કામ ઉ૫ર દ%ખર%ખ રાખનાર મહાનગરપાલીકાના મહ%કમ અગર 

કામ કરનાર મVુરો પૈક( કોઇને ૫ણ મશીનથી અગર ઇતર કોઇ૫ણ *કાર% અક, માત થઇ ?કુશાન 

થશે તો તેની તમામ જવાબદાર( ઇ:રદારને શીર% રહ%શે. આવા *સગેં દાવો અગર ફર(યાદ થશે તો 

તેનો બચાવ કરવામા ંઅગર & યાયની અદાલતમા ંલડવા માટ% ખચ� તે તેણે સ�સવો ૫ડશે અને તે 

માટ% ?કુશાની અગર ખચ� આ૫વા Zકુમ થાય તે આ૫વો ૫ડશે.  

૨૧ વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ અધીકાર(ની લખેીત સમંિત વગર બી: નામોમા ં બદલો કર( 

શકાય નહ(. અગર બી: ઇ:રદારન ેપેટા ઇ:રો આપી શકાય નહ(. આ *માણ ેસમંતી કર( લીધા 

વગર ઇ:રદાર મ� બદલી કર% અગર પેટા ઇ:રો આપે તો તેણે ઇ:રદારની શરતનો ભગં કર%લો 

ગણવામા ંઆવશે  અને વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ અધીકાર( ત ેઉ૫રથી ઇ:રો રદ કર( 

શકશે. અને ઇ:રદાર% ભર%લી તારણ પેટ% રVુ કર%લા અનામત મહાનગરપાલીકામા ંજમે થવા પા. 

થશે અને તે વડોદરા મહાગરપાલકા , વાધીન રહ%શે અને ઇ:રદાર% એકઠા કર%લ માલસમાનથી 

અગર તે માટ% માથે લીધેલી જવાબદાર( ઇ:રદારને ?કુશાન થાય તે માટ% વળતર માગંવાનો હકક 

તેને રહ%શે નહ(.  

૨૨. ભાવ૫.ો ઉ૫ર I ઇસમો સહ( કર%  તેમની જવાબદાર(થી મડંળના ભાગીદારોમા ં ફ%રફાર થવાથી 

નv ટ થતી નથી આવા ફ%રફાર બાબત ઇ:રદાર% બાધંકામ અધીકાર(ને લેખીત ખબર  આ૫વી 

જોઇએ.  

૨૩. કામ QRુુ કરવા માટ% તારણ કરવા Eકુ%લી અનામતની રકમ એટલ ેક% ૨ ટકા Eજુબની અનામત કામ 

QRુુ થયા ૫છ( છેવટનો હ(સાબ થઇ કામ QRુુ થવાનો દાખલો મ� યા ૫છ( ૫રત કરવામા ંઆવશે. 

નિવન કામો માટ% કામ QRુુ થયા ૫છ( એક વv ા� bધુી કામની બે ટકાની અનામત વડોદરા 
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મહાગરપાલકા તરફ રાખી Eકુવામા ંઆવશ.ે આ શરતો ખાસ સQંણૂ� dુર, તીના કામોને લા\ ુકરવી 

નહ( તે બદલ વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ અધીકાર( EખુC યાર છે.  

૨૪. જો કામ QRુુ થયાની તાર(ખથી એક વરસ Eદુત દરo યાન થયેલ કામમા ંઇ:રદાર સતા બહારના 

કારણોને લઇને નહ( ૫રંs ુક%વળ તેની કbરુ ખરાબ કામગીર( અથવા ખરાબ માલસમાનનો ઉ૫યોગ 

કયા�નો સબબથી કંઇ ખામી જણાય આવે તો ઇ:રદારને ખચg અને જોખમે dુર, ત કરવામા આવશે 

અને થયેલો ખચ� ઇ:રદારને I રકમ અદા થવાને પા. થઇ હોય તેમાથંી વbલુ કરવામા આવશ.ે  

૨૫. ઇ:રાથી થતા કામોને તે Eદુત દરo યાન વડોદરા મહાગરપાલકા બાધંકામ અધીકાર( હ�ુમત નીચે 

ગણાશ ેઅને ?કુશાની  શરતો અને કામગીર( અને માલસામાનના \ણુદોષ ની બાબતમા ંતેમનો 

િનણ�ય છેવટનો અને બધંનકારક ગણાશે.  

૨૬. I કામની બાબતમા ં શરતો Eકુરર કરવામા ં આવેલી ન હોય તે કામો સQંણુ� ર(તે મહાનગર 

પાલીકાના બાધંકામ અધીકાર(ના જRુર(યાત અને bચુના *માણે કરN ુ૫ડશે  

૨૭. ખાણોની સવ� લાગત,રોય� ટ( જકાત અને એવો બીજો ખચ� તે બાબત ખાસ ઉ� લેખ કર%લો ન હોય 

તો તે ઇ:દાર% વેઠવો ૫ડશે. સરકાર�ીના વખતોવખતના લા\ ુ૫ડતા તમામ ટ%c Iવા ક% ઇ&કમ 

ટ%c/સે� સ ટ%c /વેટ/સેસ ભરવાની જવાબદાર( ઇ:રદારની રહ%શે. અને કોપ`ર%શન જયાર% આવા 

ટ%c ભયા�ની પાવતી માગેં C યાર% રVુ કરવાની રહ%શે. તે �ગે કામગીર( Qણુ� થયા બાદ કોઇક ટ%c 

બાક( નીકળશે તો ઇ:રદાર% આ ટ%c ભરવાનો રહ%શે. અ& યથા તેઅ◌ો ની ભર%લ અનામતો પોતાના 

નામે અ& ય કામગીર( કરવામા ં આવતા કોપોરtશનના િવભાગો,કોઇ ૫ણ સરકાર(,અધ� સરકાર( ક% 

ખાનગી કં૫નીઅ◌ો પાસથેી વbલુાત કરવાની કાય�વાહ( કર( શકાશે  

૨૮. આ કામગીર( સબધંી કોઇ૫j ્ *કારની તકરાર હશ ે તો ફાયનલ બીલ/છે� G ુ પાટ� બીલ મ� યા 

તાર(ખતી ૩ મહ(ના �દર અમે યો^ ય ઇલાજ લઇl.ુ આ Eદુત વીC યા બાદ આ સબધંી કોઇ૫j ્

*કારનો દાવો ચાલશે નહ(.    

૨૯. ઇ:રદાર Zકુમ આ= યા તાર(ખથી છ માસની �દર સQંણૂ� કામગીર( પૈક(ના કોઇ૫ણ પાટ�  ભાગની 

કામગીર( કરવાની સાઇટ આ૫વામા ંન મળે તો ઇ:રદાર કરારમાથંી Eકુત થવાની માગંણી કર% 

અને તે *માણ ે ઇ:રદાર% લખેીત માગંણી કર%થી તે �ગે સcમ અધીકાર( માગંણીની યો^ યતા 

જણાય તો ભર%લ અનામતની રકમ ૫રત કર( કરારમાથંી Eકુત કર( શકાશે  આવા Yક, સામા ં

ઇ:રદાર% કર%લ ખચા�અ◌ો? ુવળતર માગંી શકશે નહ(.  

૩૦. કર%લ કામગીર(? ુ kકુવjુ ં કરવા માટ% સામેલ ૫.ક/બીલ Eજુબ ઇ:રદારની બીલ? ુ kુકંવjુ ં

કરવાની માગંણી આT યા બાદ જ બીલની kકુવણીની કાય�વાહ( કરવામા ંઆવશ.ે  
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૩૧. આ ઉ૫રાતં ઇ:રદાર% સામલે નEનુા Eજુબનો કરાર કરવાનો રહ%શે.  

૩૨. ઇ:રદાર% કામગીર(ની Iટલી સાઇડ M�ુ લી હોય એટલે ક% દબાણ /સપંાદન ક% અ& ય કોઇ સિવ�સ 

લાઇનની નડતરRુ૫ કામગીર( િસવાય કોઇ અડચણ ન હોય તછેNુ ં તમામ કામ િન� ચ�ત સમય 

મયા�દામા ંજ Qણુ� કરવા?ુ ંરહ%શે.  

૩૩. ઇ:રદાર � વારા કામગીર(નો વક�ઓડ�ર  આ= યા બાદ ક% કરાર કયા� બાદ ક% , થળે કામગીર( શRુ 

કયા� બાદ (આ .ણે પૈક( I *થમ થાય) ભર%લ ભાવ૫.ની શરતો ક% કરારની શરતો ક% ૫.ો � વારા 

આપેલ સમંતીનો ભગં થાય તો સcમ અધીકાર( ક% તનેા *િતિનધી  � વારા *ાથમીક એક અને 

વધાર%મા ં વધાર% .ણ bચુનાનો અમલ ન થાય તે સજંોગોમા ં ઇ:રદારને કર%લા કામ? ુ યો^ ય 

જણાય તટેGુ ં  ઓ[ kુકંવjુ ં ન કરવા?ુ ં ક% ઇ:રદાર% ભર%લ તમામ અનામતો જ= ત કરવા?ુ ં ક% 

મહાનગર સેવાસદનના કોઇ૫ણ કામોમાથંી આવી વbલુાત ઇ:રદાર પાસેથી કર( શકશે અને આ 

ઉ૫રાતં ઇ:રદારને કાળ( યાદ(મા ં Eકુ( શકશે. કાળ( યાદ(મા ં Eકુ(ને સરકાર�ી,અધ�સરકાર( 

સ,ં થામા ં તેમજ ક%& u સરકારની કચેર(મા ં:ણ કરવામા ંઆવશે. કાયદાક(ય ૫ગલાઓંમા ંફોજદાર( 

કાય�વાહ(નો ૫ણ સમાવશે થાય છે.  

૩૪. વડોદરા મહાનગર પાલકા ર�,r%શન ન ધરાવતા ઇ:રદાર% વક�ઓડ�ર મ� ય ેYદન-૩૦ મા ંવડોદરા 

મહાનગર પાલકા ? ુર�,r%શન મેળવી લેવા? ુ/ ર(&n ુકરાવી લેવા? ુરહ%શ.ે 

૩૫.    ઇ:રદાર% સદર કામે બાધંકામની િવગતો તથા ,પસેીફ(ક%શન દશા�વતા બોડ� કામના ,થળે ,વખચg 

Eકુવાના      રહ%શ.ે  

૩૬.  �થળપર થયેલ તોડાણ માથી નીકળેલ તમામ મટ	ર	યલ નો તાFકાલીક ( વ*મુાવં* ુ૨૪ કલાકમા)ં 

તાતકાલીક નીકાલ કરવાની જવાબદાર	 ઇ%રદારની રહ
શે. 

ભાવપ-ક ભરનાર ઇ%રદાર અગર ભાગીદારોની સહ	 

/બ/ 

PQિુનસીપલ કિમRર 

વડોદરા મહાનગરપા2લકા . 

 

 
 
 
 

વડોદરા મહાનગરપાલકા નો  િસ�ો 
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પી.એફ.રS� T
શન @ગે� ુબાહં
ધર	પ- 
 

૧. ઇ:રદાર? ુનામ : 
 

૨. સરનાE ુ         : 
 

૩. ર�, r%શન વગ�   :        
                

૪. ખાતા? ુનામ :  

 

૫.  કામ? ુનામ      :  
 

૬.   ટ%& ડરની રકમ    :   
 

આથી Zુ ંઇ:રદાર -------------------------------------------- બાહં%ધર(  આQ ુ[ ંક% વડોદરા મહાનગર પાલકા મા ં

Zુ ં ઇ:રદાર તર(ક% કામ કRુ [/ કરવા મા\ં ુ છ.ં હાલ મને પી.એફ એકટની જોગવાઇ અ?સુાર પી.એફ 

ર�, r%શનની જRુર ન હોઇ હાલ મને ત ેલા\ ુપડs ુનથી. મહાનગર પાલકા સાથનેા મારા ર�, r%કશનના 

સમયગાળા દરo યાન અગર તે ર�, r%શન હ%ઠળ મેળવેલ ટ%& ડરની કામગીર( Qણુ� થવાના સમયગાળા 

દરo યાન EPF એકટમા ંનEદુ કર%લ ર�, r%શનની િનYદv ટ સ~ં યા કરતા ં ઓ[ં માનવબળ રાખવાના છે અને 

જો તે સ~ં યા વધશે તો EPF કરાવી લેવામા આવશે અન ેતેની નકલ વડોદરા મહાનગરપાલકાને આ૫વામા ં

આવશ ેતેમછતા ંEPF એકટ અ&વયેની કોઇ૫ણ જવાબદાર( ઉભી થશે તો તનેી સઘળ( જવાબદાર( હમાર( 

રહ%શે તનેી અમો બાહં%ધર( આપીએ છ(એ.  

 

 

 

     ઇ:રદારની સહ(. -----------------------------------  
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લેબર લાઈસસં રS� T
શન @ગે� ુબાંહ
ધર	પ- 
 

૧. ઇ:રદાર? ુનામ : 
 

૨. સરનાE ુ         : 
 

૩. ર�, r%શન વગ�   :        
                

૪. ખાતા? ુનામ :  

 

૫.  કામ? ુનામ      :  
 

૬.   ટ%& ડરની રકમ    :   
 

આથી Zુ ંઇ:રદાર -------------------------------------------- બાહં%ધર( આQ ુ[ં ક% વડોદરા મહાનગર પાલકા મા ંZુ ં

ઇ:રદાર તર(ક% કામ કRુ [/ કરવા મા\ં ુછ.ં હાલ મને લેબર લાઇસસં એકટની જોગવાઇ અ?સુાર લેબર 

લાઇસસં ર�, r%શનની જRુર ન હોઇ હાલ મને તે લા\ ુ પડs ુ નથી. મહાનગર પાલકા સાથનેા મારા 

ર�, r%કશનના સમયગાળા દરo યાન અગર તે ર�, r%શન હ%ઠળ મેળવેલ ટ%& ડરની કામગીર( Qણુ� થવાના 

સમયગાળા દરo યાન લેબર લાઇસસં એકટમા ં નEદુ કર%લ ર�, r%શનની િનYદv ટ સ~ં યા કરતા ં  ઓ[ં 

માનવબળ રાખવાના છે અને જો તે સ~ં યા વધશે તો લેબર લાઇસસં કરાવી લેવામા આવશ ેઅને તેની નકલ 

વડોદરા મહાનગરપાલકાને આ૫વામા ંઆવશે તેમછતા ંલેબર લાઇસસં એકટ અ&વયેની કોઇ૫ણ જવાબદાર( 

ઉભી થશે તો તેની સઘળ( જવાબદાર( અમાર( રહ%શે તેની અમો બાહં%ધર( આપીએ છ(એ.  

 

 

 

     ઇ:રદારની સહ(. -----------------------------------  
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    વડોદરા મહાનગર પા2લકા 

   �ી-કવોલીફ	ક
શન બીડ સાથે મોકલવાના ડોVમેુ�Wસની યાદ	 (હાડ� કૉપી ) 
 
 

    તમામ ભાવપ.ો છે� લામા ંછે� લા મા& ય દ, તાવેજ પ.ો સાથે મોકલવા   
 

(૧)    વડોદરા મહાનગર પાલકામા ંયો^ ય �ેણી  “ E -2”  ક% તેથી વO ુરકમ? ુર�, r%શન ધરાવતા  

        ઇ:રદારો માટ%.   

     (અ)   કામ માટ% જ"ર( ઇ.એમ.ડ( નો ડ(મા& ડ �ાફટ � વારા મોકલવાની છે.  

     (બ)  વડોદરા મહાનગર પાલકામા ંયો^ ય �ેણી ક% તેથી વO ુરકમ? ુર�, r%શનના સટ�ફ(ક%ટની *માણીત 

નકલ.  

    (s)  અ?ભુવ / =લાટં �ુ�સ / Financial Capital �ગેના *ી-કવોલીફ(ક%શન ની જ"ર(યાત Eજુબ  I 

Eligibility Criteria  ને પર(Qણૂ� થાય તેવા *માણપ.ો ની નકલ. 

 (ર)  વડોદરા મહાનગર પાલકા મા ંમા& ય ઇ:રદાર તર(ક% ર�, r%શન નહ( ધરાવતા ઇ:રદારો તરફથી 

નીચેના પ.ોની  *માણીત નકલો  રVુ કરવાની  રહ%શે.  

         (અ) સરકાર( અધ�/સરકાર( સ,ં થા?ુ ંમા& ય ઇ:રદાર તર(ક% યો^ય �ણેીના ર�, r%શન  સટ�ફ(ક%ટની 

*માણીત નકલ  

 (બ)  કામ માટ%  જRુર( મની ઇ.એમ.ડ( નો ડ(મા&ડ �ાફટ રVુ કરવો.  

 (ક)  લેબર એકટ હ%ઠળ મેળવવા માટ% બાહં%ધર( પ.ક   

 (ડ) છે� લા પાચં વષ�મા ંઇ:રદાર% કર%લા કામોના કંપલીશન સટ�ફ(ક%ટની *માણીત નકલો અને હાથ ઉપરના 

કામોની િવગતોના  જRુર( પ.ો તથા *ી-કવોલીફ(ક%શન /Eligibility criteria પર(Qણૂ� થાય તે Eજુબ ના 

*માણપ.ો ની નકલ 

(ઇ) જRુર( રકમની બ�ક સોલવ& સી સટ�ફ(ક%ટની *માણીત નકલ. 

 (ફ)  *ોફ%શન ટ%c ભર%લા હોવાની ર(િસ=ટ  

 (ગ) છે�લા .ણ વષ�ના  ઓYડટ બેલ�સ શીટ અથવા �કમટ%;સ �;લયરંસ સટ�ફ(ક%ટ 

(૩)   (A)  છે�લા .ણ વષ� મા ંઆવા *કારના કામના �દા�ત રકમના ં 80 % ટકા?ુ ંએક કામ   

                                    અથવા  

 (B) છે�લા .ણ વષ�મા ંઆવા *કારના �દા�ત ૨કમના  50 % ટકા ના બે કામ  

     અથવા  

 ( c) છે�લા .ણ વષ�મા ંઆવા *કારના �દા�ત ૨કમના  40 % ટકા ના .ણ  કામ   

 

    ઉપરોકત દશા�વેલ *માણેના કામોના કo=લીશન સટ�ફ(ક%ટની *માણત નકલો રVુ કરવાની 

રહ%શે.  



22  
 

 

ટ¤ડર ફ( નો �ાફ�્  *ી;વોલીફ(ક%શન બીડ સાથે અલગ અલગ કવરમા ંરVુ કરવાનો રહ%શે. 

નYધ:- ઉપરોકત દશા�વેલ E[ુા નબંર ૧ થી ૨ અને ૩ મા ંજણાવેલ તમામ ડોVમેુ�ટ �ક
ન ઇમેજમાં આવવા     

જ/ર	 છે. આ પૈક	� ુડોVમેુ�ટ �ક
ન ન થવાના �સગેં ઇ%રદાર ડ	સ5વોલીફાય થવા પા- રહ
શે.  

 

 ઉપરોકત તમામ દ, તાવજેો –પ.ો *ી-કવોલીફ(ક%શન બીડ સાથે અkકુ સામલે રાખવા  

ઇ:રદાર%  *ી-કવોલીફ(ક%શન બીડ  સીલ કવરમા,ંકવર ઉ૫ર કામ? ુનામ તથા ખાતા? ુનામ દશા�વી વડોદરા 

મહાનગર પાલકા ર%કોડ� શાખામા ંમોકલવા? ુરહ%શે.  
 

         *ી-કવોલીફ(ક%શન બીડ ભાવપ. ખોલવાની તાર(ખ/સમયે ખોલવાના છે. I *ી-કવોલીફ(ક%શન બીડની 

ચકાસણી કર(, મા& ય *ી-કવોલીફ(ક%શન બીડ  વાળા ઇ:રદારના જ *ાઇસબીડ સcમ અધીકાર(�ીની Qવૂ� 

મVુંર( મેળવી ખોલવાના છે. 

નYધ:- અમા� ય �ી-કવોલીફ	ક
શન બીડના ઇ%રદારોના �ાઇસબીડ ખોલવાના નથી.  

onિુનિસપલ કિમ¦ર�ી ને કોઇપણ  ક%  તમામ ભાવપ.ો અમા& ય કરવાના અબાધીત અધીકાર રહ%શ.ે તેના 

માટ% કોઇ કારણ આ૫વામા ંઆવશે નહ(.  
 
 
 

 ઇ:રદારની સહ( :                                                        શાખા/ખાતાઅધીકાર(                            

                          વડોદરા મહાનગર પાલકા 

         વડોદરા 
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વડોદરા મહાનગરપા2લકા  
 

*    શરતો  * 

૧. ટ%& ડર ર�, ટર પો, ટથી મોકલવાની છે� લી તા:- ૧૫-૧૧-૨૦૧૯   સમય-૧૬-૦૦ કલાકનો છે.  

.  

૨. ટ%&ડરના ભાવ,શi દ અને hકડામા ંબનંમેા ંજણાવવા.   

૩. ટ%& ડર ભરતી વખતે સીલબધં કવર ઉપર કામ? ુનામ Qરુ%QRુુ જણાવN.ુ  

૪. ડ(મા& ડ �ાફટ સામેલ છે તેમ દશા�વી ડ(મા& ડ �ાફટની િવગત આ૫વી.  

૫. ટ%& ડર ભરવામા ંબોલપેનનો ઉ૫યોગ કરવાની મનાઇ છે. આ bચુના? ુઉ� લઘંન કરવામા ંઆવે તો  

         ટ%& ડર ના મVુંર કરવાનો અધીકાર વડોદરા મહાનગર પાલકા નો છે.  

૬. અિનવાય� સજંોગોમા ંર�, ટર પો, ટથી રVુ કર%લ ટ%& ડર , વીકારવાનો ઉ૫ર દશા�વેલ તાર(ખ અને  

         સમય ૧૬-૦૦ કલાકનો છે તેપહ%લા ટ%& ડર૫. મળ( શકશે તો જ ટ%& ડર , વીકારવામા ંઆવશે પો, ટથી  

         નીયત સમય પછ(નો ટ%& ડર , વીકારવામા ંઆવશે નહ(. અનેતેનીજવાબદાર(વડોદરામહાનગરપાલકા 

         રહ%તી નથી.  

૭. બાનાની રકમ ડ(મા& ડ �ાફટથી , વીકારવામા ંઆવશ.ે રોકડા ફ(કસ ડ(પોઝીટ બાVુના , વ"પમા ં 

         , વીકારવામા ંઆવશે નહ(.  

૮ .      ભાવો તમામ ટ%c સાથેના આપવાના રહ%શે. Iની ન�ધ લેવી.  

૯. ર�, ટર પો, ટથી ટ%& ડરના નીચેના સરનામ ેમોકલN.ુ  

 
 

ડાયર%કટર �ી,       

પાક�સ એ&ડ ગાડ�ન  શાખા  

સયા�બાગ ગટે ન-ં ૪, બાલ ભવન ન�ક, ,  

વડોદરા મહાનગરપાલકા -  વડોદરા- ૩૯૦ ૦૧૬. 

 
 
  
 

ઇ:રદારની સહ(. 
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NAME OF WORK :   Annual Rate contract for the Garden Maintainances  work of   

Parks and Gardens Dept.  (Percentage Basis)  

1.  
Following Documentary papers to be Attached with Pre-Qualification  (Technical 
Bid) and SCAN IMAGES 
                   

1) Certified copy of proper Special category (“E-2 ” Class) and Equivalent Amount of  

registration of contractor with Government/Semi Government/Municipal Corporations body. 

2)  Copy of Last three year audited balance sheet or Income-Tax clearance certificate. 

3) Demand Draft  for EMD of 2% amount of Tender value should be attached with 

Prequalification bid in favor of Municipal Commissioner (Vadodara Municipal Corporation . 

Instead of demand draft 

4) Certified copy of Certificate of P.F Registration NUMBER. 

5)  The tenderer must submit the list/details of completed similar type of works during last  3 

years.  

6) The tender must submit list/details of all Horticultural works executed during last ૩ years.  

7) Bidders shall submit Authorized completion certificate/document for the same shall be 

attached and satisfactory execution certificate for ongoing works along  with cost of completion 

as on 31.10.2019  

8) Bidders shall submit Labor License of ongoing work and undertaking to get license per this 

work. 

9) Bidders shall provide accurate information on any litigation or arbitration resulting from 

contracts completed or under execution by him. A history of arbitration/ awards against or for / to 

the Applicant or any partner of the joint venture/consortium may result in rejection of the tender.  

10) Conditional Tender shall not be accepted & shall be rejected. 

11) Bidders shall submit Details of Technical and supervisory personnel as per details / 

Format. 

12) The Tenderer shall produce along with their tender, a solvency certificate of an amount 

equal to 15% amount of the tendered cost of his financial stability from the Nationalized Bank. If 

he fails to produce such a certificate, his tender will not be considered. This shall not be 

applicable to the tenderers registered with V.M.S.S. 

13) Bidders shall submit detailed approach to Safety Measures.  

14) The successful bidder shall give Detailed Activity Bar Chart for the proposed construction 

and fortnightly progress Report in the format with Photographs in Progress Meeting.(first Bar 

chart within 15 days from the date of work order and then every weekly showing planned 

progress & achieved progress) 

15) All the documents shall be self attested by the contractor . 
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Notes:- 
 
a) Price- Bid will be opened after scrutiny of pre-Qualification Bid. Price bid shall not be 

opened if tenderer is disqualified at pre qualification stage. 

b) Evaluation of Technical Bid (P.Q. Bid) shall be done on the basis of submitted authentic 

documents only.  

c) Once the pre-qualification bid is opened the tenderer shall not submit any   documents/ 

clarifications without request/approval of authority. Conditional Tenders shall not be accepted & 

shall be rejected. 

d) Demand Draft of tender fee should separately attached with prequalification documents 

only in case the tenderer  who download tenders from website. 

e) The sealed cover should be prepared for P.Q. Bid.  Name of work and Department 

should be mentioned on cover. 

f) The Cost of Bid Document will not be refunded under any circumstance, 

g) Tender  copy should  be  reached  only  by  Registered  post /  Speed post  at  Parks and 

Garden Dept. Sayajibaug, Near Bal Bhavan,   Vadodara  Municipal Corporation ,    on or before  

Date  15-11-2019  up to 16=00 hours. 

h) The Tenderers are advised to read carefully & study all the pages of tender document 

which forms part & parcel of the contract Document.   

i) Tender shall visit the site before quoting tender to understand site condition to execute 

the work and if required get necessary data at their own cost.                         

j)  Municipal Commissioner Reserve’s right to accept any or reject all tenders without 

assigning any reason thereof.    
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    ABSTRACT OF ESTIMATE FOR                                  

VADODARA  MUNICIPAL  CORPORATION  
Tender for the work of:-પાક�સ એ�ડ ગાડ�ન શાખા હ�તકના  બગીચાઓની નીભાવણી વાિષ#ક ઇ%રા 

પેટ
 કરવા�ુ ંકામ.  
            

Item 

NO. 
QUANTITY DESCRIPTION RATE UNIT AMOUNT 

     HORTICULTURAL MAINTENANCE WORK       

1 1.sq.mt 

Item No: 01) Maintenance of the gardens which 

condition are mention below. (1) LAWN : 

Maintenance of lawn in garden including regular 

watering weeding , and time to time cutting of the 

lawn as per instruction of the garden dept. (2) 

FLOWER BED : Maintenance of flower bed will 

include loosening soil ,regular watering , weeding 

applying fertilizer , spraying of insecticides / 

pesticides regular  trimming as per instruction of 

the garden dept. (3 ) HEDGE :- Maintenance of 

hedge  include loosening of soil ,regular watering 

weeding application of fertilizer spraying  of 

insecticides pesticide , regular trimming / cutting 

pruning with all kinds of tools as per instruction of 

the  garden dept . (4) PLANTS:- Maintenance of 

plants , shrubs and trees including loosing of soil , 

watering weeding mixing of FYM and fertilizer in 

soil   spraying with insecticide fungicide trimming 

and cutting as per instruction of the  garden dept  

(5).Cleaning of the Garden(6) Triming and Cutting 

of Excess Growth of any Tree in the Garden(7)  

Clean of Existing Structure in the 

garden(8)Maintenance Up Keep of Play Area. 

garden maintenance and all Responsibility of the 

contracter.AND  ANY OTHER WORK AS PER 

INSTRUCTION OF THE DEPARTMENT  .(RATE 

ANALYSIS  2019-20) Material / Input will be 

Provided by Muncipal Corporation. (PER ONE 

MONTH) 

5.78 SQ.MT 5.78 

          

  
       Rs. 

1,00,00,000/-  

મયા�દા 

 

         --- SD----  

                   DIRECTOR   

                   PARKS AND GARDEN  


